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Abstract 
This study examines the significance of reading aloud for work with values in school 

through an analysis of Pojken i randig pyjamas (The Boy in the Striped Pyjamas). The 

analysis considers the themes and narrative technique of the texts. In this study, reading 

aloud is viewed as an opportunity for the teacher to read aloud to pupils from a work of 

literature. The book Pojken i randig pyjamas was selected for study because it is a book 

that is often chosen for reading aloud and it can lead to many discussions in the 

classroom. The results show that this book is suitable in many ways for reading aloud in 

the classroom. The study also finds that this book functions well as a basis for work 

with values. Although the book deals with the Holocaust, a topic that can be difficult for 

teachers and pupils to deal with in a good way, the study shows that this book, when the 

reading is followed by a discussion, can contribute to a broader understanding of both 

the Holocaust and the outlook on humanity. 
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1 Inledning 
I skolan genomförs arbete med värdegrunden på olika sätt. Eleverna ska fostras till 

demokratiska medborgare, och därmed respektera och förstå, att andra människor inte 

lever som i Sverige. I Lgr 11 står det att eleverna ska förstå och sätta sig in i andra 

människors liv (Lgr 11 :12), och för att elever ska få möjlighet att diskutera och ta del 

av detta kan de bland annat läsa eller lyssna till böcker om olika livsöden. Att läsa 

skönlitterära böcker tillsammans kan vara ett sätt att ge eleverna möjlighet att få insyn i 

andra människors liv. En del böcker tar upp tunga ämnen, men även dessa måste lärare 

våga ta upp för diskussion med elever. Som lärare behöver man vara beredd på frågor 

om  dessa tunga ämnen, som kan behandla till exempel nazism och krig, vilket kan 

bidra till att både elever och lärare utvecklas. 

Boken Pojken i randig pyjamas utspelar sig under andra världskriget, i början på 

1940-talet. Genom hela boken är det ett barn, Bruno, som berättar om sina upplevelser 

och tankar. Bruno lever nära ett koncentrationsläger utan att själv vara medveten om 

det, eller förstå vad som försigår i hans närhet. Trots det tunga ämne boken behandlar, 

är det ett viktigt ämne att prata om i skolan. Boken kan därmed, exempelvis genom 

högläsning, tjäna som utgångspunkt för diskussioner om detta svåra ämne, som kan leda 

till en ökad förståelse hos eleverna. Eftersom boken är skriven ur ett barnperspektiv kan 

det vara lättare för barn att ta den till sig. Boken finns som klassuppsättningar på 

flertalet skolor och på bibliotek i Sverige.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställning  
Att Pojken i randig pyjamas är populär som högläsningsbok trots att den behandlar ett 

mycket tungt tema är en iakttagelse som är värd att undersökas närmre. På grund av 

tematiken är det naturligt att koppla undersökningen även till läroplanens värdegrund. 

Syftet med denna studie är alltså att genomföra denna undersökning med hjälp av 

följande forskningsfråga: 

x Vilken potential har boken Pojken i randig pyjamas att passa som 

högläsningsbok för värdegrundsarbete i skolan? 

  Analysen kommer att beröra såväl tematiska som narrativa aspekter av texten. 
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2 Bakgrund  och  teoretiska  utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras först tidigare forskning och facklitteratur som handlar om 

högläsning. Därefter kommer studien att belysa det sociokulturella perspektivet som 

teoretisk utgångspunkt för lärande följt av centrala begrepp för  värdegrundsarbete och 

deras förankring i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr 11). Slutligen kommer de egenskaper en högläsningsbok bör ha utifrån tematik och 

narration att sammanfattas. 

 

2.1 Tidigare forskning 
Högläsning kan användas på olika sätt i skolan och för olika syften. Böcker kan läsas 

för nöjes skull eller för att på något sätt förmedla kunskap eller skapa diskussion kring 

dessa. Högläsning som begrepp kan även tolkas på olika sätt. Det kan handla om att 

elever läser högt i klassen för andra elever, att elever läser högt för varandra i par, eller 

att läraren läser högt för sina elever. I skolan varierar även texterna som läses. Det är 

bland annat faktatexter, högläsning ur en historiebok med mera. Denna studie fokuserar 

på högläsning när lärare läser högt ur en skönlitterär bok för elever.  

 

2.1.1 Högläsningens positiva effekter  

Ejeman och Molloy (1997) poängterar i Metodboken vikten av högläsning, och menar 

att högläsning kan användas som en introduktion till olika teman och arbeten. För elever 

som har läs- och skrivsvårigheter kan högläsning vara av stor vikt, i det att den kan 

bidra till att de slipper fastna i läsningen på grund av bristande läsflyt eller liknande. 

Genom högläsning får eleverna i stället en chans att använda sin kognitiva förmåga utan 

att själva behöva läsa (Ejeman & Molloy 1997:145). De slår fast att högläsning ska 

användas flitigt genom hela grundskolan och de anser även att läraren bör läsa högt 

varje dag, samt ha ett mål med högläsningen (Ejeman & Molloy 1997:148).  

Lundberg och Herrlin (2005) framhåller i God läsutveckling  att läraren kan hjälpa 

elever med deras läsförståelse genom högläsning. De menar att läraren genom 

högläsning kan ha diskussioner och samtal om det lästa, vilket kan förtydliga för 

eleverna hur de bör tänka när de läser en bok (Lundberg & Herrlin 2005:14).  

 Mats Myrberg (2003) menar i sin rapport Att skapa konsensus om skolans 

insatser för att motverka läs-och skrivsvårigheter att högläsning är användbart för 

elevers utveckling, både inom läsutveckling och skrivutveckling. Han poängterar att 

högläsning kan vara en hjälp för många elever bland annat när det gäller deras 
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fonologiska förmåga, samt för att utveckla sitt ordförråd. Han påstår att om elever ges 

möjlighet att tidigt bekanta sig med böcker, till exempel genom högläsning, förstår de 

hur en bok och berättelse är uppbyggd, till exempel med inledning, avslutning, spänning 

med mera (Myberg 2003:8).  Även  i  artikeln  ”Reading  aloud  to  children:  the  evidence”  

(Duursma, Augstyn och Zuckerman 2008) belyses högläsningens betydelse för elevers 

läs- och skrivutveckling. De menar också att elever blir mer medvetna om hur en 

berättelse är konstruerad genom högläsning. Precis som Myrberg lyfter de utvecklingen 

av den fonologiska medvetenheten som högläsningen bidrar till (Myberg 2003:8, 

Duursma et.al 2008:554f). 

 En nationell utvärdering som gjordes år 2003 visar att högläsning i skolan blir allt 

ovanligare och att läsförmågan minskar hos elever i årskurs 5 (Myrberg 2003). Hans 

utvärdering visar att en problematik kan vara på vilket sätt lärare kan använda sig av 

högläsning i skolan för att gynna elevers läsförmåga. Birgitta Bommarco menar i sin 

avhandling Texter i dialog: en studie i gymnasieelevers litteraturläsning (2006) att 

skönlitteraturen skapar samvaro mellan elever då det kan uppstå diskussioner och 

samtal om böckerna de lyssnat på. Hon menar fortsättningsvis att högläsningen ger 

elever möjlighet att reflektera över händelser och karaktärer i en bok (Bommarco 

2006:44). Ann-Marie Körling ger uttryck för samma inställning till högläsning. Hon 

menar i sin bok Den meningsfulla högläsningen (2012) att elever skapar gemenskap 

genom högläsning och att det hjälper elever att berika sitt ordförråd (Körling 2012:6). 

Aidan Chambers (2011) och Karin Jönsson (2007) är också av uppfattningen att 

högläsning bidrar till ett gott klassrumsklimat. De är eniga om att högläsning bidrar till 

en god relation både mellan elever, men även mellan elever och lärare eftersom det ofta 

uppstår diskussioner dem emellan (Chambers 2011:37, Jönsson 2007:9f). Han menar 

även att läraren ska vara lyhörd då eleverna håller egna boksamtal, för att på så sätt få 

en bredare syn på deras tankar och sätt att föra diskussioner (Chambers 2011:37). 

Han menar slutligen att högläsning i klassrummet inte ska jämföras med läsningen 

i hemmiljön av till exempel godnattsagor. Han menar att det är skillnad på dessa 

högläsningstillfällen eftersom det i klassrummet handlar om ett lärtillfälle (Chambers 

2002:30). 

 

2.1.2 Samtalets relevans 

I samband med högläsningsstunder följer oftast samtal om den bok eleverna lyssnat till.  

Forskarna Worthy, Chamberlain, Peterson, Sharp & Shih (2012) undersöker i en studie 
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samtalens relevans under högläsningsstunden. De kommer fram till att högläsning i 

klassrummet kan bli betydelsefull för många elever då de delar åsikter, får träna sig på 

turtagning och även utvecklas tillsammans eftersom de för samtal med varandra. De 

menar även att läraren ska skapa en god lärmiljö där eleverna utvecklar en ömsesidig 

respekt genom att lyssna till läraren men även till varandra i diskussionerna (Worthy 

et.al 2012:310ff). Även Gunilla Molloy (2008) belyser vikten av ett gott 

klassrumsklimat. Hon menar att ett tryggt klassrumsklimat krävs för att elever ska våga 

uttrycka sig och kunna säga vad de tycker och tänker (Molloy 2008:75).  

I en studie från 2002 undersökte Molloy flickors delaktighet under boksamtal i 

klassrummet. Genom sin observation tolkar hon att flickor ofta inte deltar i diskussioner 

och samtal kring böcker. Hon ser det som att flickorna är rädda för kommentarer eller 

för att ha fel, och därmed väljer att inte delta i samtalen. För en professionell lärare bör 

ett klassrum där alla elever vågar ta plats eftersträvas. Samtal kring böcker handlar 

sällan om sakfrågor som elever kan svara rätt eller fel på, utan är samtal om tankar som 

väckts under bokens gång. Hon menar därför att pedagogen bör skapa ett 

klassrumsklimat där alla elever vågar yttra sig i sådana samtal (Molloy 2002:323). 

Chambers (2002) menar att en text får en vidare och djupare innebörd om den läses 

tillsammans, till exempel i en klass, eftersom det då bidrar till att elever får ta del av 

andras läsning, och beskriver läsning och boksamtal som något eleverna ska få längta 

till (Chambers 2002:30).  
 

2.1.3 Val av högläsningsbok 

I en studie av Henrik Juhano intervjuas sex lärare om sina val av skönlitteratur för 

högläsning (2007). En av lärarna i denna studie menar att valet av bok spelar stor roll, 

eftersom olika böcker passar olika klasser. Hon menar vidare att en högläsningbok bör 

inneha en struktur av korta kapitel, så att den som läser högt inte ska behöva stanna upp 

mitt i ett kapitel (Juhano 2007:13f). Även Inger Hasselbaum (2006:6f) framhäver 

betydelsen av valet av bok bland annat för elevernas attityd till läsning. Om eleverna 

finner boken intressant och kan relatera till innehållet lyssnar de bättre, menar hon 

(Hasselbaum 2006:6f). Alla sex lärare i Juhanos studie är överens om att högläsning i 

skolan är viktigt. De belyser även högläsningens roll för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. En av lärarna anser även att valet av skönlitterär bok för högläsning 

bör anpassas efter den klass läraren undervisar i. Hon menar att vissa böcker kan vara 

för tunga för vissa elever, samt att, till exempel nyanlända elever, inte bör lyssna till en 
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bok med ett för svårt språk (Juhano 2007:14). Som en summering av denna studie  kom 

Juhano fram till att lärare ofta väljer skönlitterära böcker utifrån det tema de för tillfället 

arbetar med (Juhano 2007:12).  

Hasselbaum (2006) påpekar att en bok med för många dialoger kan bidra till att 

elever har svårt att följa med i texten, och att det därmed stör läsflytet. Hon nämner även 

att läraren bör känna sin klass för att på bästa sätt kunna välja bok så att ingen blir 

negativt påverkad (Hasselbaum 2006:6). För övrigt är hon positivt inställd till 

högläsning. Hon  skriver att pedagoger ska våga välja svåra böcker, både språkmässigt 

och innehållsmässigt, eftersom elever annars kan gå miste om relevant litteratur. Hon 

poängterar att böcker som saknar baksidetext och/eller en intresseväckande framsida 

sällan väljs av elever. Som lärare är det därför viktigt att välja dessa böcker om de anses 

viktiga för eleverna och innehåller väsentliga ämnen som till exempel kan kopplas till 

ett värdegrundsarbete (Hasselbaum 2006:6f).  

 

2.1.4 Högläsningens problematik 

Högläsning anses allmänt som något som främjar elevers intresse för böcker. Dock 

finns det negativa aspekter med högläsningen i klassrummet. Pauline Gibbons (2002) 

menar att en av fallgroparna med högläsning kan vara att det blir ett unisont klassrum 

där endast läraren får talutrymme. Hon hävdar trots det att det även kan vara av fördel, 

eftersom eleverna vet mot vem de ska rikta fokus vid högläsningstillfället och därmed 

kan fokusera och koncentrera sig på ett bättre sätt (Gibbons 2002:128). Hon menar även 

att en duktig högläsare, till exempel en lärare, kan gynna läsutvecklingen hos elever 

(Gibbons 2002:128). Juhanos (2007:14) studie av de sex lärarnas inställning till 

högläsning visade även att en av lärarna ansåg att lärare inte bör välja högläsningsbok 

som behandlar för svåra ämnen om tid för diskussion inte hinns med. En annan av dessa 

lärare menar att det kan vara problematiskt med gamla böcker, eftersom elever  kan ha 

svårt att lyssna till boken om det är ett för ålderdomligt språk. Lärarna i Juhanos studie 

fick även frågan om de ansåg att högläsning är viktigare än elevernas egen läsning. 

Studien visade att de var eniga om att högläsningen inte bör ersätta elevers egen läsning. 

De ansåg alltså att båda var av samma vikt (Juhano 2007:16). 

Meyer, Wardrop, Stahl och Linn (1994) har forskat om högläsningens påverkan 

hos barn. De är förvisso positivt inställda till högläsning, eftersom den till exempel kan 

bidra till en bättre grammatisk förståelse. De anser dock att högläsningen kan få alltför 

stor plats i klassrummet och att det kan läggas för mycket fokus på den. De menar att 
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pedagogerna ska vara försiktiga med att skapa en övertro till högläsning och därmed 

glömma bort läsinlärningen hos eleverna (Meyer el.al 1994:39f).  

 Gibbons (2002) fokuserar på bland annat andraspråkselever och deras inlärning. 

Hon menar att risken med högläsning för dessa elever kan vara ett alltför avancerat 

språk. Andraspråkselever behöver hjälp med olika lässtrategier, menar hon. För 

andraspråkselever kan det därför vara viktigt med illustrationer i böckerna som stämmer 

överens med innehållet, för att ge eleverna en ledtråd eller strategi för att förstå 

relationen mellan text och bild  (Gibbons 2002:119f).     

 

2.2 Högläsning och lärande 
I detta avsnitt förankras först Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande till denna 

studie, och därefter kopplas studiens syfte om högläsning och värdegrundsarbete ihop 

med gällande styrdokument. 

 

2.2.1 Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

Lev Semenovich Vygotskij levde mellan år 1896-1934 och intresserade sig för 

människans utveckling, både biologiskt och sociokulturellt. Han menade att den 

biologiska utvecklingen och den sociokulturella utvecklingen samspelade och 

påverkade varandra (Säljö 2012:185).  

 Vygotskijs sociokulturella perspektiv innebär att människan ständigt kan och vill 

utvecklas. Han menar att detta är något naturligt för oss människor. Vygotskij talar om 

en utvecklingszon som beskrivs som en zon där människan är känslig för till exempel 

instruktioner, och därmed behöver vägledas av en mer kunnig person. Detta kan liknas 

vid en lärare-elev-situation då läraren är den mer kunniga och förmedlar kunskap till 

eleven. 

Grundpelarna för Vygotskijs tankar om lärande är kommunikation och samspel. 

Han menar att människor lär av och tillsammans med andra (Säljö 2012:186f). Roger 

Säljö (2012) menar att det sociokulturella perspektivet kom tillbaka, efter att ha  hamnat 

i skuggan av till exempel behaviorismen, under 1980-talet (Säljö 2012:195). I skolans 

värld började det sociokulturella perspektivet lyftas fram i lpo94, där fokus på samspel 

och kommunikation lyftes fram. En av de främsta anledningarna till att detta perspektiv 

kom tillbaka var mångkulturaliteten i Sverige, eftersom människor inte längre hade 

samma värderingar och kunskaper som bas. I utbyte med andras tankar och värderingar 

uppstod lärande genom kommunikation och samspel (Vygotskij, Säljö 2012:195). 
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 Denna studie kan kopplas till detta perspektiv eftersom kommunikation och 

interaktion står i fokus, när det gäller att läsa, lyssna och diskutera boken Pojken i 

randig pyjamas. Att läsa denna bok högt för en klass kan skapa många funderingar och 

tankar. Det är en tung bok, både språkligt och ämnesmässigt, vilket kan betyda att en 

efterföljande diskussion är nödvändig. Ur ett sociokulturellt perspektiv delas kunskap 

genom att lyssna, analysera och diskutera denna bok. Elever får dela med sig av egna 

erfarenheter och diskutera utifrån sina egna perspektiv.  

 

2.2.2 Förankring i läroplanen 

Att högläsning på olika sätt är bra för elevers läs- och kunskapsutveckling är alltså 

många forskare överens om. Viktigt är dock också att undervisningen är förankrad i 

styrdokumenten.  

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och 

skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 

om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt 

berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och 

sin förståelse för omvärlden (Lgr11:222). 

I det centrala innehållet för ämnet svenska står det både i årskurs 1-3, samt årskurs 4-6 

att elever ska få lära sig om berättande och poetiska texter. Eleverna ska få ta del av 

budskapet hos berättande texter, samt få en inblick i hur uppbyggnaden och innehållet 

ser ut. Elever i dessa årskurser ska även få ta del av några skönlitterära författares och 

illustratörers verk (Lgr11:223-224). För att lärare ska kunna möta detta innehåll på ett 

bra sätt i skolans värld kan högläsning alltså vara  av relevans. Lärare har då, som 

Hasselbaum (2006:6f) poängterar, en viktig roll eftersom de ska välja en relevant bok. 

Elever är inte alltid själva medvetna om vilket val av bok som passar dem bäst. Genom 

en högläsningsbok har lärare en chans att ta upp böcker med viktiga budskap, knyta an 

till väsentliga barn/ungdomsförfattare med mera (Hasselbaum 2006:6f).   

I inledningen av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 formuleras skolans uppdrag och vilken värdegrund skolan står för (2011:7). Där 

beskrivs att skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande. Genom att arbeta med 

värdegrunden i skolan ger lärare elever de verktyg som kan behövas för att de ska få en 

välfungerande grund i hur behandling av andra människor ska ske, samt hur de själva på 

bästa sätt kan passa in i samhället. En högläsningsbok kan vara ett redskap att skapa 

diskussioner kring många viktiga ämnen som rör värdegrundsarbetet.  
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2.3 Aspekter av böcker som lämpar sig för högläsning 
I detta avsnitt behandlas först högläsningsböckers tematik, det vill säga innehåll, utifrån 

vad tidigare forskning skrivit om det. Efter högläsningsböckers tematik följer ett avsnitt 

om högläsningsböckers narrativa uppbyggnad. 

 

2.3.1 Tematik 

När det gäller högläsningsböckers tematik anser forskare i allmänhet att 

högläsningsboken inte bör omfatta ett alltför tungt ämne då det ofta inte ges tillräckligt 

med tid för att föra diskussioner som eleverna vill ta upp (Juhanos 2007:13f). En 

högläsningsbok kan vara svår både i sin narration och handling. Det kan vara lättare för 

elever att ta ämnet till sig i grupp, eftersom eleverna då kan diskutera tillsammans och 

tar del av varandras tankar. Läraren kan leda samtal kring boken, och högläsningen kan 

göra det lättare för elever att följa med i händelserna (Hasselbaum 2006:6f).  

Lärare väljer ofta högläsningsbok efter det tema de arbetar med i klassen eller på 

skolan. Eleverna kan till exempel lyssna till en bok som utspelar sig under vikingatiden 

då de läser om vikingar inom historieämnet (Juhano 2007:17). De kan med fördel välja 

en högläsningsbok eleverna inte själva hade valt. Det kan exempelvis vara böcker med 

en ointressant framsida, eller böcker med brist på baksidetext, menar en del forskare.  

Boken får gärna vara av den genre många elever inte självmant läser, eller ens är 

bekanta med. Det är lättare att ta till sig nya genrer då man får boken uppläst och det ges 

utrymme för diskussioner. Elever bör bli medvetna om nya texter och deras genrer, och 

högläsningsboken är ett bra redskap till att utvidga elevernas egen läsning, samt att 

motivera dem till egen läsning (Hasselbaum 2006:6f).  

 Sammanfattningsvis har det framkommit en del egenskaper en skönlitterär 

högläsningsbok bör ha, för att vara en fungerande högläsningsbok. Vid val av en 

skönlitterär högläsningsbok bör läraren först och främst själv vara intresserad av boken 

och dess handling. Att läraren ska vara väl påläst innan högläsningen är av fördel, dels 

eftersom eleverna kan ha frågor, dels för att vara beredd på vad som kan vara värt att 

uppmärksamma under läsningens gång (Hasselbaum 2006:6).  

 

2.3.2 Språk och narration 

En god högläsningsbok ska gärna innehålla cliffhangers. Med betydelsen cliffhangers 

menas att ett stycke avslutas på ett sätt som gör att läsaren blir nyfiken och vill veta vad 
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som händer härnäst i boken. Cliffhangers gör att eleverna blir intresserade av läsningen 

och vill veta vad som kommer att hända i boken (Hasselbaum 2006:6).  

Det kan även vara av fördel om högläsningsboken inte innehåller alltför långa 

kapitel, då läraren helst ska hinna läsa klart ett kapitel vid högläsningstillfället (Juhano 

2007:14). Högläsningsboken bör inte heller innehålla för många dialoger, eftersom det 

kan störa läsflytet, samt störa eleverna i deras lyssnande (Hasselbaum 2006:6). 

Helen Schmidl (2008) har i studien Från vildmark till grön ängel: 

receptionsanalyser av läsning i åttonde klass, kommit fram till att elever ofta får ta det 

stora ansvaret själva, då det gäller narration och analys av texter. Det bidrar till att 

många elever läser böcker utan att förstå vad de läser och vad texten vill berätta. I denna 

studie visade det sig att eleverna även hade svårt att ta till sig texter de inte hade någon 

anknytning till. De gjorde ofta personliga tolkningar av dessa texter trots att de inte 

själva kunde relatera till innehållet. Detta, menar hon, är något elever måste träna bort 

(Schmidl 2008:122ff). Eleverna behöver hjälp för att kunna tolka och bearbeta texter de 

inte personligen kan relatera till, utan att blanda in egna erfarenheter (Schmidl 

2008:122ff)   

Högläsning kan bidra till en ökad ordkunskap för elever, samt gynna deras 

fantasiutveckling (Hasselbaum 2006:7, Juhano 2007:14). Vissa böcker kan innehålla ett 

svårt eller ålderdomligt språk, som för elever kan tyckas obegripligt. Detta kan bidra till 

att de därmed tappar intresset för boken. Detta utesluter inte slang eller svordomar, 

eftersom den typen av språk kan bidra till att elever kan relatera till boken på grund av 

att det speglar deras verklighet (Hasselbaum 2006:6).  

 

3 Material  och  metod 
I detta avsnitt presenteras det material som ligger till grund för studien. Därefter 

presenteras val av metod, samt metodkritik.  

 

3.1 Material 
Den bok som analyseras i denna studie är Pojken i randig pyjamas, skriven av John 

Boyne (2006). Boken valdes eftersom det är en vanlig och omtyckt högläsningsbok på 

skolor. I Pojken i randig pyjamas får läsaren följa Bruno, nio år, utifrån ett jag-

perspektiv. Boken utspelar sig under andra världskriget och läsaren får följa Bruno och 

hans familj från Berlin till Auschwitz, där Brunos pappa arbetar som kommendant. 

Läsaren får möta olika karaktärer, både sympatiska och osympatiska, och denne 
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nioårige pojke, som är ovetande om allt ont som sker i hans närhet. Boken handlar om 

medmänsklighet, människosyn och brutalitet, men handlar även om vänskap och kärlek.  

Pojken i randig pyjamas är en ungdomsbok med ett relativt tungt ämne.  Omslaget 

på boken skiljer sig åt i olika utgåvor. Boken utkom på engelska 2006 som The boy in 

the striped pyjamas och översattes till svenska samma år. Baksidetext finns inte med på 

alla utgåvor av denna bok. Författaren tycker själv att handlingen är svår att beskriva 

och har medvetet valt att ha detta omslag och inte någon baksidetext. I stället uttrycker 

han sig, som följer nedan i en text på insidan av boken: 

Det är inte så lätt att beskriva handlingen i Pojken i randig pyjamas. I vanliga fall brukar vi 

naturligtvis vilja ge lite ledtrådar till en bok redan på omslaget, men i det här fallet tror vi 

faktiskt att det skulle förstöra läsningen för dig. Det är mycket bättre att du börjar läsa boken 

utan att i förväg veta vad den handlar om.  

När du läser Pojken i randig pyjamas kommer du att få ge dig ut på en resa tillsammans med 

en nioårig pojke som heter Bruno. (Även om boken inte är skriven just för nioåringar.) Och 

så småningom kommer du tillsammans med Bruno att ha nått fram till ett stängsel.  

 Sådana stängsel existerar över hela världen. Vi hoppas att du aldrig kommer att behöva 

uppleva ett stängsel som detta. (Boyne 2006) 

 

 
Bokens framsida, utgåvan från 2006.  

Böcker som saknar baksidetext och en tilltalande framsida är sällan är ett val för elever 

(Hasselbaum 2006:6). Som lärare kan det vara av fördel att i stället läsa en bok, som 

denna, högt i en klass eftersom den erbjuder ett relevant innehåll, som elever inte bör 

läsa på egen hand. 
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3.2 Analysmetod 
Studien fokuserar på högläsning där läraren läser högt för eleverna ur boken Pojken i 

randig pyjamas. Skönlitteratur kan även användas på andra sätt i klassrummet, till 

exempel genom att eleverna läser bänkbok på egen hand eller att lärare använder sig av 

klassuppsättningsböcker, och att eleverna därmed kan läsa samma bok fast enskilt.  

Denna avgränsning gjordes dock medvetet eftersom vi, under flertalet gånger, kommit i 

kontakt med denna bok under våra verksamhetsförlagda utbildningar på fler än fyra 

olika skolor, samt att vi då uppmärksammade att den används som högläsningsbok på 

grundskolan. Vi har förstått att elever generellt tycker om denna typ av högläsning, samt 

att boken Pojken i randig pyjamas är en vanligt förekommande högläsningsbok på 

mellanstadiet.  

Analysen av boken har genomförts utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Det 

hermeneutiska perspektivet är en process i fyra steg, vilken benämns som den 

hermeneutiska spiralen. Först analyseras och tolkas helheten av texten. Sedan analyseras 

texten närmare och ett specifikt tema eftersökes. Därefter jämförs texten med andra 

texter, som har samma eller liknande tema, för att skapa en djupare förståelse för texten. 

Sist analyseras textens helhet ytterligare en gång, utifrån tematiken och med 

jämförelserna i åtanke. Det ger en djupare förståelse för textens helhet och även dess  

detaljer (Stensmo 2002:112f).  

Analysen har genomförts i form av dels en tematisk analys, dels en narrativ 

analys. Både tematiken och narrationen är väsentliga delar i den valda boken, vilket gör 

det lämpligt att använda båda analysverktygen. Martyn Denscombe (2009) menar att 

dessa analysverktyg kan användas på en skönlitterär text som denna, eftersom det kan 

bidra till en djupare förståelse av texten (2009:307).  

En tematisk analys innebär att undersöka texters innehåll. När det gäller syftet att 

undersöka boken som ett redskap för värdegrundsarbete fungerar en tematisk analys 

genom ett hermeneutiskt perspektiv väl, eftersom de grundläggande värdena i Lgr11 

tydligt kan kopplas till tematiken i boken.  

 En narrativ analys innebär att undersöka texters berättarteknik och språk. Enligt 

tidigare forskning bör högläsningsböcker innehålla vissa narrativa egenskaper för att 

kunna användas framgångsrikt i en klass. Dessa egenskaper som angetts ovan är bland 

annat cliffhangers, korta kapitel och få dialoger. 
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3.3 Metodkritik 
Den analys som genomförts är enbart på en specifik högläsningsbok. Då valet föll på att 

endast analysera tematiken och narrationen i en bok, kan detta ge en begränsad bild av 

högläsningsböcker generellt. En tematisk och narrativ analys av boken kan vara 

komplex, eftersom de bygger på subjektiva tolkningar av boken. Därför underbyggs 

analysen med citat från texten, för att göra det möjligt att pröva de slutsatser som har 

dragits. Denna undersökning kan dock inte ge en fullständig bild av hur denna bok 

fungerar som högläsningsbok. Lärare använder sig naturligtvis av många andra böcker 

för högläsning som hade kunnat undersökas.  

 Vi vill avslutningsvis poängtera att denna analys begränsas till tematik och 
narration, vilket inte täcker textens komplexitet. Vi hade kunnat välja andra tolkningar, 
till exempel en karaktärsanalys. Vi ansåg dock att tematiken och narrationen är det mest 
väsentliga i den valda boken i förhållande till studiens frågeställningar, vilket kommer 
att tydliggöras i nästa kapitel.  
 

4   Analys   
I denna analys undersöks boken ur två olika perspektiv, baserat på tematiken i boken, 

samt narrationen. Dessa två områden tilldelas varsin underrubrik i detta kapitel. Studien 

kommer även att hänvisa till läroplanens värdegrund (Lgr11). 

 
4.1 Tematisk analys 
Det tematiska avsnittet är uppdelat i underrubrikerna relationen till vuxna, Brunos 

okunskap samt relationen mellan Bruno och Shmuel. 

 

4.1.1 Relationen mellan vuxna och barn 

Eftersom boken utspelar sig under 1940-talet är respekten för äldre en tydlig faktor som 

genomsyrar hela boken, och relationen till vuxna ser annorlunda ut än i dagens 

samhälle. Även relationen till barn ser annorlunda ut under denna tid. Barnen deltar 

ytterst sällan i samtal med vuxna, men ska trots det till exempel alltid närvara vid  

viktiga middagar. Barnen  blir tillsagda, eller vet redan sedan tidigare hur de färväntas 

bete sig. Barnen exkluderas ofta eftersom de är just barn, samtidigt som de vid flertalet 

tillfällen  förväntas  agera  på  ett  vuxet  sätt.  Barnen  i  boken  beskrivs  med  ”vuxna”  kläder  

såsom kostymbyxor och skjorta eller klänning.  
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Redan i första kapitlet synliggörs respekten för äldre då Bruno kommer hem från 

skolan till ett hem som inte är sig likt och världen som han känner den förändras. 

Eftersom Bruno inte är medveten om att familjen ska flytta, ställer han frågor som inte 

är uppskattade.   

 ”Och du ska inte avbryta din mamma,”  tillade hon, för även om det hon hade att säga var 

oväntat och tråkigt för Bruno så fanns det ingen anledning för honom att sluta uppföra sig 

ordentligt som han fått lära sig. (s.12)  

Bruno har lärt sig att alltid respektera de äldre och att aldrig ifrågasätta eller avbryta när 

någon vuxen talar. En speciell respekt har både Bruno och hans syster Gretel för fadern. 

Bruno vågar dock yttra sig någorlunda friare gentemot husan Maria och uppassaren 

Pavel och har en mer öppen relation till dem. Då Bruno skadar benet i samband med att 

han faller av sin gunga, och endast Pavel är hemma får han ta hand om Bruno. Vad som 

blir väsentligt i denna händelse är att Pavel berättar att han egentligen är doktor, vilket 

förbryllar Bruno. 

 ”Pavel  är  ju  inte  någon  doktor.”  Pavel  upphörde  att  skala  morötter  ett  ögonblick  och  såg  

tvärsöver bordet på Bruno, med  nerböjt huvud och lyft blick, som om han funderade över 

vad han skulle svara på en sådan sak. Han suckade och verkade överväga detta en stund 

innan  han  sa:  ”Jo,  det  är  jag”. (s. 69) 

Här framträder tydligt att det är ett barns skildring av det hela, eftersom en vuxen 

berättare troligtvis hade låtit läsaren själv förstå innebörden. Vid detta tillfälle, då Pavel 

hjälper Bruno med hans sår, uppstår en slags vänskap dememellan, samt en ömsesidig 

respekt.  

 Läraren kan lyfta fram hur det ser ut nu för tiden med respekten för äldre. 

Eftersom boken utspelar sig under 1940-talet har mycket förändrats. Det kan vara 

intressant att lyssna till elevers egna uppfattningar om hur respekten för äldre, och 

relationen till vuxna ser ut idag. I dagens samhälle och i dagens skola är respekten för 

individen i fokus, i stället för enbart respekten för äldre. Detta uttrycks i skolans 

läroplan som en riktlinje för alla verksamma på skolan. ”Alla som arbetar i skolan ska 

[…] visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett 

demokratiskt förhållningssätt” (Lgr 11:12). Eftersom skolan ska präglas av 

demokratiska värderingar är det av största vikt att både elever och vuxna på skolan 

anammar detta. En ömsesidig respekt är något som bör genomsyra undervisningen och 

något de som verkar på skolan bör präglas av för att frambringa goda relationer. 
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4.1.2 Brunos okunskap 

Bruno är en pojke med många funderingar och tankar. Det beskrivs i boken att Bruno 

inte är speciellt intresserad av skolan, men att hans favoritämnen är konst och litteratur. 

Läsaren får följa Brunos tankar tillbaka till Berlin, då när farmor och farfar fanns med i 

bilden. Bruno berättar att farmor är intresserad av drama och att de ibland gjorde pjäser 

tillsammans. Till sin besvikelse förstår Brunos far att sonen inte alls är intresserad av 

historia, vilket denne menar är det viktigaste ämnet av alla, eftersom han hävdar att de 

skriver historia just nu. Fadern förklarar inte ingående på vilket sätt han menar att 

historia skrivs, eller vilka viktiga personer som ligger till grund för detta, vilket är 

underförstått för den vuxne läsaren. Här antyder texten Brunos okunskap om vad som 

verkligen sker runtom honom och vilka viktiga personer han möter.  

I denna bok benämns aldrig mannen som låg till grund för kriget. Denna man 

omtalas i stället som Furien, vilket med största sannolikhet är noga valt av författaren. 

Hade Furien nämnts med sitt rätta namn, Hitler, hade risken varit att det i sig fått mer 

fokus än andra mer väsentliga delar i boken. När Furien kommer för att besöka 

kommendanten, kallar fadern upp barnen till sitt arbetsrum för att gå igenom 

grundregler inför besöket med den aktade gästen. Situationen skildras så här:  

”Nummer  ett”,  sa  pappa.  ”När  Furien  kommer  så  ska  ni  stå  stilla  och  tysta  i  hallen  beredda  

att hälsa honom. Ni talar inte förrän han tilltalar er och då svarar ni med klar röst och uttalar 

vartenda  ord  klart  och  tydligt.  Har  ni  förstått?” 

”Ja,  pappa”,  mumlade  Bruno.   

”Det  där  är  precis  en  sådan  sak  vi  inte  vill  veta  av”,  sa  pappa  och  menade  mumlandet.   

”Du  öppnar  munnen  och  talar  som  en  vuxen.  Det  sista  vi  behöver  är  att  någon  av  er  ska  börja  

bete er som barn. Om Furien inte tar någon notis om er så säger inte ni heller något, utan ser 

rakt  framför  er  och  visar  honom  den  respekt  och  hövlighet  som  en  så  stor  ledare  förtjänar.  ” 

(s. 98f) 

Vid besöket med Furien blir Bruno och Gretel tillsagda att det är väldigt viktigt att de 

sköter sig exemplariskt och att de inser betydelsen av faderns arbete och hur viktigt 

detta möte är. Bruno har hört berättas om Furien av sina föräldrar, och förstår därmed 

att detta är en stor och mäktig man. Han blir dock föga imponerad när Furien och hans 

sällskap äntrar deras hall.  

Furien var kortare än pappa och, efter vad Bruno kunde avgöra, inte alls lika stark. Han hade 

mörkt hår som var klippt ganska kort och en liten mustasch – så liten faktiskt att Bruno 
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undrade varför han över huvud taget brydde sig om att ha den kvar eller om det kanske bara 

var så att han hade glömt en liten bit när han rakade sig. (s 99) 

Det blir tydligt att Bruno inte har den respekt för Furien som många människor hade 

under denna tid, eftersom han inte vet vem denne man är och vad han står för, vilket 

bidrar till att beskrivningen blir komisk. Både Bruno och Gretel förväntas förstå vem 

denne man är, trots att föräldrarna aldrig uttryckligen förklarat hans yrke och status. 

Läsaren förstår att Bruno har en bild av hur mäktiga män ska se ut, men vid första mötet 

med Furien spolieras hans bild av den mäktiga mannen, eftersom Furien till synes inte 

är något i stil med bilden Bruno har av en mäktig man. 

Barnen förväntas även förstå saker de inte har förståelse för, som till exempel 

faderns arbete. Brunos far betonar ofta vikten av det han arbetar med, medan läsaren 

förstår att Bruno inte vet vilket yrke hans far faktiskt har. Det visar sig när Bruno tänker 

på sina klasskompisars fäder och deras yrken.  

Och Martin hade sagt att hans pappa var köksmästare, vilket Bruno visste stämde, för han 

brukade hämta Martin efter skolan och när han gjorde det hade han alltid på sig en vit rock 

och rutigt förkläde, som om han kommit direkt från restaurangköket. Men när de frågade 

Bruno vad hans pappa gjorde och han öppnade munnen för att berätta det hade han insett att 

han inte visste själv. (s. 9f) 

Bruno har förståelse för att vissa yrken kräver speciella utstyrslar, till exempel som hans 

vänners fäder. Det Bruno vet angående sin fars arbete är att fadern klär sig i kostym och 

arbetar mycket i sitt arbetsrum. Det han förbryllas av är hur människor i hans närhet 

reagerar olika beträffande kostymen. 

Brunos okunskap visar sig vid många andra tillfällen. Bruno vet överhuvudtaget 

inte var i världen han befinner sig, utan slår endast fast att han vill tillbaka till Berlin. 

När Bruno för första gången stöter på Shmuel vid stängslet visar detta att denne pojke är 

mer begåvad än vad Bruno är. Det märks bland annat när pojkarna samtalar om vilket 

land de befinner sig i. Bruno vet inte svaret, men vet att det är bättre i Berlin, medan 

Shmuel vet att de är i Polen och anser att det är något självklart att veta.  

”Var  ligger  Polen,  föresten?”  frågade han  efter  att  de  hade  suttit  tysta  en  stund.  ”Tja,  det  

ligger  i  Europa”,  sa  Shmuel.  Bruno  försökte  minnas länderna som han hade fått lära sig om 

under  den  senaste  geografilektionen  med  herr  Liszt.  ”Har  du  någonsin  hört  talas  om  

Danmark?”  frågade  han.  ”Nej”,  sa  Shmuel.  ”Jag  tror  att  Polen  ligger  i  Danmark”,  sa  Bruno  

och kände sig alltmer förvirrad trots att  han  försökte  låta  väldigt  kunnig.” (s. 93) 

Läsaren förstår att Shmuel vet mer om vad som händer i världen än vad Bruno vet. Den  

vuxne läsaren kan utläsa att Shmuel inte säger allt han vet till Bruno, och därmed får 
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läsaren en inblick i Shmuels begåvning, samt att Brunos kunskap brister, då han 

uttrycker att han tror att Polen ligger i Danmark. Även här visar Shmuel sin kunskap 

genom att uttrycka att Polen är ett land i Europa (2006:92f). Senare framkommer 

ytterligare  bevis på att Shmuel är intelligent då han kan flera språk.  

En annan tydlig upptäckt görs då Bruno uppmärksammar Shmuels symbol, 

judestjärnan. Här kan läsaren ana både Brunos okunskap om vad stjärnan betyder, 

eftersom han endast ser den som en fin symbol. I samband med att Shmuel visar sin 

symbol, ritar Bruno sin fars symbol i jorden. Brunos bristande kunskap framträder 

tydligt då han endast begrundrar deras utseende och inte tar ställning i symbolernas 

betydelse. 

Läraren kan, utifrån Brunos okunskap, tala om hur okunskap kan påverka oss och 

hur  det  kan  förstöra.  Uttrycket  ”kunskap  är  makt”  kan  diskuteras.  Bruno  tror  att  hans   far 

är en god människa och att han gör snälla saker. Detta är något Bruno tror eftersom han 

inte vet bättre. Bruno vet inte vad hans far arbetar som och inte heller allt ont som sker i 

världen han lever i. Detta är något viktigt att diskutera med elever, eftersom det dels är  

av yttersta vikt att prata om andra världskriget och dess hemskheter, men även om hur 

okunskap faktiskt kan bidra till onda ting, utan att människor ens är medvetna om det. I 

Lgr11 framhålls att det är  ”nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 

granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” 

(Lgr11:9). Detta är viktigt att arbeta med tillsammans med elever, eftersom okunskap 

kan bidra till att fel fakta sprids ut och att människor tolkar information som sanning, 

utan att egentligen ha belägg för det som sagts, och inte heller vet varifrån den felaktiga 

informationen kommit. 

 

4.1.3 Relationen mellan Bruno och Shmuel 

I många andra böcker som handlar om förintelsen, till exempel Anne Franks dagbok- 

anteckningar från gömstället 12 juni 1942- 1 augusti 1944 (Anne Frank 2005) får 

läsaren följa en eller flera judar och deras perspektiv under kriget. I denna bok fokuserar 

handlingen i stället på Bruno och hans perspektiv på allt om sker, alltså en tysk pojke, 

son till en kommendant. Shmuel är representant för judarna i boken, eftersom han är 

den enda jude läsaren får lära känna. Läsaren förstår att Shmuel är jude på grund av den 

förkunskap vuxna besitter om förintelsen. Den information som framkommer om 

Shmuel i boken är Brunos uppfattning om honom. Eftersom Bruno ser honom som sin 

vän, och en pojke i hans egen ålder, får läsaren en positiv syn på denne judiske pojke. 
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Som vuxen läsare vet denne dock hur de flesta tyskar såg på judar under andra 

världskriget, och det var inte på det sätt Bruno såg på Shmuel. Han var lycklig över att 

ha hittat en jämnårig pojke att umgås med nästan varje dag.  

När Bruno kom dit den tredje dagen satt inte heller någon med benen i kors på marken, och 

han väntade i tio minuter och var precis på väg att återvända hem, oerhört orolig över att han 

skulle behöva lämna Allt Svisch utan att få träffa sin vän igen, när en prick på avstånd blev 

en fläck, och den blev en krumelur som blev en figur som i sin tur blev till en pojke i randig 

pyjamas. Bruno sprack upp i ett leende när han såg figuren som kom gående mot honom. 

(s.155) 

Här har det gått tre dagar utan att pojkarna har träffats, vilket gör Bruno orolig. När 

pojken i randig pyjamas äntligen dyker upp på den tredje dagen, kan läsaren tydligt 

utläsa  Brunos glädje. Vänskapen pojkarna emellan tydliggörs i boken. Vid första mötet 

med Shmuel frågar Bruno om just vänner. Han har sett från sitt fönster att det befinner 

sig många pojkar på Shmuels sida stängslet. Brunos avundsjuka framkommer då 

Shmuel talar om att han har en del vänner på sin sida. Bruno vill hellre se att just han är 

den enda vän Shmuel har, eftersom Bruno själv saknar andra vänner. Bruno reagerar 

också på    Shmuels  ”pyjamas”.  Han  anser  att  den  är  fin,  och   läsaren förstår att även han 

gärna hade gått runt i pyjamas. På flera ställen i boken uppmärksammas Bruno och 

Shmuels likheter och olikheter. Det kan vara tydligare att förstå pojkarnas olikheter, 

såsom deras olika levnadsvillkor, men samtidigt kan deras likheter även vara värda att 

uppmärksamma för elever. De likheter pojkarna har är bland annat ålder och kön, men 

även känslor, såsom instängdhet och ensamhet. 

I ett kapitel i boken ifrågasätter Bruno stängslet som han hittat i skogen. Han 

samlar mod till sig och frågar sin syster Gretel varför stängslet är där. Det uppstår en 

diskussion dem emellan och Gretel menar att stängslet är där för att hålla de i pyjamas 

inlåsta, medan Bruno tror att det är för att hålla honom och de andra i familjen borta 

från dem på andra sidan. Bruno har ingen klar uppfattning om vilka ”de på andra sidan 

stängslet”  är. Diskussionen mellan Bruno och Gretel  lyder så här: 

”Judar”, sa Bruno och smakade på ordet.  Han  tyckte  om  hur  det  lät.  ”Judar”, upprepade han. 

”Så  alla  människor  på  andra  sidan  stängslet  är  alltså  judar?”.  ”Ja,  de  är  de”,  sa  Gretel.  ”Är  vi  

judar?”  Gretel  bara  gapade  och  stirrade  på  honom  som om han hade slagit henne i ansiktet. 

”Nej,  Bruno,”.  ”Nej,  det  är  vi  verkligen  inte.  Och  du  borde  inte  ens  säga  en  sådan  sak.”  ”Men  

varför  inte  det?  Vad  är  vi  då?”  ”Vi  är…”,  började  Gretel,  men  sedan  var  hon  tvungen  att  

tänka  över  saken.  ”Vi  är…”,  upprepade hon, men hon var inte helt säker på vad svaret på den 

frågan  egentligen  var.  ”Ja,  vi  är  inte  judar”,  sa  hon  till  slut.  (s.146f) 
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Varken Bruno eller Gretel vet vilken folkgrupp de tillhör, men Gretel förvissar honom 

om att de inte är judar. Det märks tydligt att informationen hon har fått om judar inte 

har varit positiv, men samtidigt kan hon inte ge uttryck för vad som är negativt. Inom 

skolan är främlingsfientlighet något som aktivt ska motverkas och mötas med kunskap, 

vilket är en bristande faktor hos Bruno och Gretel.  

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas 

för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religon eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning 

eller för annan kränkande behandling. Sådana tedenser ska aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser. (Lgr 11 s. 7) 

Det mest väsentliga i detta utdrag är vikten av att ingen ska diskrimineras, och att de 

som verkar i skolan aktivit ska motverka sådant. Gretel har endast felaktig kunskap om 

judar, och vet att hon inte ska tycka om dem. I den tyska skolan fick elever under denna 

tid information om att judar var icke-människor och skulle behandlas som pesten. 

Fördomar i detta sammanhang är något som bidrog till fruktansvärda konsekvenser för 

judarna, då dessa förföljdes, tvingades ifrån sina jobb och familjer, samt brutalt 

dödades. Detta är därför något som bör diskuteras med elever, för att motverka 

diskriminerande handlingar.  

En sista aspekt, värd att analysera är bokens slut, eftersom det på grund av sin 

tragik, inte är ett vanligt slut i barnlitteratur. Bruno lyckas komma över till Shmuels sida 

av stängslet för att hjälpa honom i sökandet efter Shmuels far. Shmuel lånar honom en 

pyjamas i syfte att inte bli upptäckt. Pojkarna lyckas inte hitta Shmuels far utan blir i 

stället intvingade i ett trångt rum tillsammans med flertalet andra  människor.  ”Han tog 

Shmuels smala lilla hand i sin och  kramade  den  hårt.  ’Du är min bästa vän, Shmuel, sa 

han’.  ’Min bästa vän för  livet’ ”  (s.170).  Shmuel  har  tidigare  berättat  för  Bruno  om  folk  

på hans sida stängslet som blir borttvingade av soldater och aldrig återvänder. Bruno 

hoppas att deras tid i detta trånga rum blir kortvarig, eftersom middagen hemma väntar. 

Bruno såg frågande ut, för han kunde inte begripa vad det var som pågick, men han antog att 

det hade något att göra med att hålla regnet ute och hindra folk från att bli förkylda. Och 

sedan blev rummet alldeles mörkt, och på något sätt märkte Bruno att han, trots det kaos som 

följde, fortfarande höll Shmuels hand i sin och att ingenting i hela världen hade kunnat förmå 

honom att släppa taget om den. (s.171) 
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Detta stycke är det sista som handlar om Bruno och Shmuel. För den vuxne läsaren blir 

det underförstått att de båda pojkarnas öde slutade i en gaskammare. Fortsättningsvis får 

läsaren följa Brunos föräldrars kamp och sökande efter sin son. Till slut hittar Brunos 

far sonens kläder intill stängslet och finner där ett litet hål hans son kunnat ta sig in i.  

 Under andra världskriget gjordes ingen skillnad på judiska män, kvinnor, barn 

eller funktionsnedsatta. De gick alla samma grymma öde till mötes. Människorna som 

låg till grund för dessa dåd såg inte judarna som människor, utan mer som ohyra som 

skulle städas bort. Genom att huvudpersonen dör i denna bok förskönas inte förintelsen 

utan blir mer verklighetstrogen. Eftersom en vuxen läsare är medveten om många judars 

fruktansvärda öde, är inte slutet oväntat, trots att hoppet om ett lyckligt slut kan finnas, 

även hos den vuxne läsaren. För elever kan slutet tyckas grymt, och ett mer läsvänligt 

slut hade kunnat vara att Shmuel hittar sin pappa och att pojkarna klarar sig.  

 I undervisningen kan det vara svårt att samtala om döden och förintelsen med 

sina elever. Genom att läsa boken högt kan läraren dock skapa en gemenskap i klassen 

och lyssna till olika elevers tankar och funderingar. Elever kan bli berörda och 

förintelsen kan bli mer påtaglig, eftersom det handlar om två specifika pojkar som 

symboliserar denna händelse, i stället för miljontals människor. 

 

4.1 Narrativ analys 
Detta stycke handlar om den narrativa analys som gjorts på boken Pojken i randig 

pyjamas. I analysen behandlas cliffhangers, kapitel och narration.  

 

4.1.1 Cliffhangers 

En en bok ska innehålla cliffhangers för att läsaren, eller lyssnaren, ska lämnas nyfiken. 

Läsaren ska vilja läsa nästa kapitel, eller stycke för att  lämnas ovetande om vad som 

ska hända i boken Molloy (2008:148ff). Pojken i randig pyjamas innehåller många 

cliffhangers. Ett exempel på ett kapitelslut med cliffhanger är när Bruno och hans familj 

har kommit fram till Auschwitz och Bruno har, från sitt sovrumsfönster, lagt märke till 

att det finns ett flertal barn en bit bort från deras hus. Han kallar på sin syster för att hon 

också ska få se. 

Det var en klar och solig dag den där första eftermiddagen i Allt Svisch och solen tittade 

fram bakom ett moln just när Gretel kikade ut genom fönstret, men efter ett ögonblick hade 

hennes ögon vant sig och solen gick i moln på nytt så att hon kunde se precis vad det var 

Bruno hade talat om. (s 29 ) 
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Här kan läsaren lämnas nyfiken eftersom denne vill veta mer om folket på andra sidan 

stängslet. Det kan samtidigt bli intressant för läsaren att bli mer insatt i Gretels syn på 

”pyjamasfolket”.   

Ett annat exempel där läsaren lämnas nyfiken och frågande, är när Bruno och 

Shmuel träffas för första gången. Pojkarna har suttit och samtalat vid varsin sida av 

stängslet och Bruno kommer då med en fråga. 

”Får  jag  fråga  dig  en  sak?”  tillade  han  efter  en  stund.  ”Ja”,  sa  Shmuel.  Bruno  tänkte  efter.  

Han  ville  formulera  frågan  rätt.  ”Varför  finns  det  så  många  människor  på  sin  sida  om  

stängslet?”  sa han.  ”Och  vad  gör  ni  där  allihop?”. (s.95) 

Detta är det sista läsaren får ta del av i detta kapitel, vilket gör att denne blir intresserad 

av vad Shmuel kommer att svara. Läraren, eller en annan vuxen läsare, har sina aningar 

om vad Shmuel kommer att svara, eftersom vuxna har en förkunskap om denna tid i 

historien. Det är inte säkert att elever vet hur det gick till, varken under detta krig eller 

på olika koncentrationsläger. Läraren kan då exempelvis fråga elever vad de tror 

Shmuel kommer att svara. 

Det finns även cliffhangers mitt i vissa kapitel som för läsaren framåt. Ett exempel 

är när husan Maria får frågan av Bruno angående Pavels påstående om att hans 

egentliga yrke är doktor.  

”Om  jag  berättar  för  Bruno  vad  Pavel  berättade  för  mig  om  sitt  liv”,  sa  hon,  ”då  får  han  inte  

berätta det för någon - förstår  han  det?  Vi  skulle  alla  kunna  råka  illa  ut  i  så  fall.”  ”Jag  ska  inte  

berätta  för  någon”,  sa  Bruno,  som  älskade  att  höra  hemligheter  och  nästan  aldrig  förde  dem  

vidare, utom när det var absolut nödvändigt, förstås, och det inte var något han kunde göra åt 

det. ”I  så  fall”,  sa  Maria.  ”Det  här  är  vad  jag  vet.”  (s.112)  

Läsaren undrar vad Maria ska berätta om Pavel, men lämnas ovetande, och i nästa 

stycke i boken får läsaren i stället följa Brunos väg till Shmuel, då han förklarar för 

Shmuel vad Maria har berättat. Bruno har fått berättat, att Pavel, precis som Shmuel, 

också är jude. Detta leder till att Bruno antar att Pavel och Shmuel är bekanta. Shmuel 

gör ett tappert försök till att förklara att alla judar inte känner alla på hans sida stängslet, 

men med bristande resultat.    

            Läraren kan fråga eleverna vad de tror att Maria berättar för Bruno, innan  

fortsättningen påbörjas. På så sätt kan läraren få en inblick i elevernas tidigare kunskap 

om judar, samt vad som hände med de högutbildade judarna. 
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4.1.2 Kapitel 

Att läsa högt ur denna skönlitterära bok kan ta tid eftersom bokens innehåll leder till 

frågor och diskussioner. Som tidigare presenterats bör en högläsningsbok ha korta 

kapitel, då läraren inte vill tvingas stanna mitt i ett kapitel på grund av tidsbrist.  

Kapitlen i Pojken i randig pyjamas är korta, på cirka tio sidor. För dramatikens 

skull bör en högläsare inte läsa för snabbt och gärna ta pauser. Det ska vara behagligt 

för eleverna att lyssna när läraren läser. Att som lärare läsa ungefär tio sidor högt kan ta 

ungefär 15 minuter. Med en diskussion om vad som lästs och lyssnats till kan 

högläsningsstunden uppskattningsvis ta den dubbla tiden, beroende på hur många frågor 

och funderingar eleverna har. 

 Kapitlen i Pojken i randig pyjamas har försetts med rubriker för att läsaren ska 

kunna ana vad kapitlet handlar om, samt för att, i vissa fall, fungera som en cliffhanger. 

Exempel på kapitelrubriker som liknar cliffhangers kan   vara   ”Vad   de   såg   genom  

fönstret”  (s.30), ”Något  han  inte  skulle  ha  gjort” (s.130)  och  ”Vad  som  hände  nästa  dag”  

(s.161). Dessa rubriker gör att läsaren leds in i kapitlet utan att riktigt förstå vad det ska 

handla om. Ett kapitel har en mycket lång överskrift och är formulerad på ett barnsligt 

sätt,  ”Pricken   som  blev  en   fläck   som  blev  en  krumelur   som  blev  en   figur   som  blev  en  

pojke”  (s.87). Kapitlet handlar om när Bruno går på upptäcksfärd och för första gången 

ser  pojken, vilken är Shmuel.  

En del kapitel har korta rubriker så   som   ”Hårklippningen”   (s.142),   ”Det   nya  

huset”  (s.15),  ”Vinflaskan”  (s.110) och  ”Furien”   (s.96). Genom dessa rubriker kan det 

bli lättare för läsaren att förstå vad kapitlet ska handla om.   

  Som högläsare kan det vara av vikt att verkligen läsa kapitlens överskrifter, vilket 

alla inte gör, utan bara fortsätter att läsa i nästa kapitel. Att läsa kapitelrubrikerna väcker 

lyssnarnas nyfikenhet och de blir till viss del införstådda med vad kapitlen ska handla 

om.  

 

4.1.3 Narrationen 

Genom hela boken är det Bruno som berättar, förutom de få tillfällen som Shmuel 

berättar om sina upplevelser om Auschwitz och vägen dit. Boken är skriven utifrån ett 

barns perspektiv. Detta gör det till ett opålitligt berättande eftersom läsaren i många fall 

vet mer än berättaren. En vuxen högläsare bör därför förklara och diskutera många ord, 

begrepp och händelser som sker i boken. På flera ställen i boken kan läsaren utläsa 

Brunos bristande kunskap, och därmed behöva förklara detta för eleverna. Till exempel 
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vet den vuxne läsaren vem Furien är, hur synen på judar såg ut för de flesta tyskar, att 

Shmuels situation inte är något för Bruno att vara avundsjuk på, samt att gaskammaren i 

slutet ur Brunos perspektiv endast beskrivs som ett skydd för regnet. Som lärare kan det 

vara intressant att lyssna till elevers förkunskaper angående dessa händelser, inte minst 

med tanke på det opålitliga berättandet.  

Det opålitliga berättandet märks då Bruno uttalar en del ord felaktigt, samt att han 

inte förstår vad det är som händer runtom honom. Bruno nämner sin syster Gretel vid 

flertalet tillfällen  som  ”det  Hopplösa  fallet”,  som  även  är  en  kapitelrubrik  (s.23),  och  det  

skrivs varje gång med stor bokstav, liknande ett namn. I det kapitlet märker läsaren att 

hon precis som Bruno inte heller vet varför eller vart de har flyttat. Gretel ska förklara 

för Bruno var de är, och var de som bodde där tidigare tagit vägen: 

”Allt  Svisch?”,  frågade  Bruno.  ”Vad  är  en  Allt  Svisch?” 

”Det  är  inte  en  Allt  Svisch,  Bruno”,  sa  Gretel  med en  suck.  ”Det  heter  bara  Allt  Svisch”.   

”Jaha,  men  vad  är  Allt  Svisch,  då?”  upprepade  han.  ”Svisch  med  allt  vadå?”. 

”Det  är  så  huset  heter”,  förklarade  Gretel.  ”Allt  Svisch”.   

Bruno funderade över detta. Han hade inte sett någon skylt utanför med att det hette så och 

det stod ingenting på ytterdörren heller. Deras eget hus hemma i Berlin hade inte ens något 

namn.  Det  hette  bara  nummer  fyra.  ”Men  vad  betyder  det?”,  frågade  han  irriterat.  ”Svisch  

med  allt  vadå?”.  ”Att  allt  och  alla  människor  som  bodde  här  före oss försvann med ett svisch, 

antar  jag”,  sa  Gretel.  (s.  25f) 

Barnen vet inte vad Auschwitz är, vilket blir tydligt då Bruno uttalar Auschwitz 

felaktigt i hela boken. De vet inte var det ligger och inte heller var de som bodde där 

tidigare tagit vägen. Läsaren måste då vara medveten om vad Auschwitz var för ställe 

på 1940-talet. Det är inte säkert att eleverna besitter den kunskapen, och därmed 

behöver läraren förtydliga detta. 

 

5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras först Pojken i randig pyjamas som högläsningsbok utifrån 

narration och tematik. Boken kommer även att problematiseras genom en diskussion 

kring de svårigheter som kan uppstå då läraren läser den högt i klassen. Slutligen knyter 

studien an till läroplanen genom att relatera till skolans värdegrund och uppdrag, samt 

övergripande mål och riktlinjer.  
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5.1 Pojken i randig pyjamas som högläsningsbok 
En god högläsningsbok bör ha så kallade cliffhangers, eftersom de bidrar till att de som 

lyssnar vill höra mer och blir nyfikna (Hasselbaum 2006:6, Molloy 2008:148ff). Som 

analysen har visat förekommer i boken cliffhangers både i slutet av vissa kapitel, mitt i 

kapitel, samt ibland i form av rubriker, vilket kan bidra till att läsningen förs framåt och 

att elever vill fortsätta att lyssna.  

 En annan del av narrationen i den analyserande texten, som lämpar sig för 

högläsning, är dess korta kapitel. Högläsningsböcker bör ha relativt korta kapitel, så 

läraren hinner läsa ut ett helt kapitel, i stället för att stanna upp mitt i en text (Juhano 

2007:13). Kapitellängden i denna bok som ligger på ungefär tio sidor, gör att läraren 

hinner läsa ett kapitel, samt diskutera boken under cirka en halvtimme, beroende på hur 

många frågor och funderingar eleverna har. 

 Högläsningsböcker bör inte innehålla dialoger i för stor utsträckning för läsflytets 

skull, eftersom det kan bidra till att lyssnarna har svårt att följa med i texten 

(Hasselbaum 2006:6). Detta kan vara en problematik med denna bok, eftersom den 

innehåller flertalet konversationer mellan Bruno och andra. Dock skriver Boyne på ett 

sätt som ändå gör det enkelt för läsaren att följa med i texten. Det som kan vara 

betydande då det finns många dialoger i en högläsningsbok, är att högläsaren använder 

sig av olika röster, samt talar i olika röstlägen, till exempel genom att tala i ett ledsamt 

röstläge då det står något sorgligt (Hasselbaum 2006:6).  

Läraren bör undvika böcker med för tunga ämnen eftersom läraren ofta har brist 

på tid för att kunna diskutera högläsningsboken efter lässtunden, och att det därför bör 

vara en mer lättsam bok som inte kräver någon djupare diskussion (Juhano 2007:14). 

Samtidigt belyses vikten av att som lärare våga välja en bok med ett svårt ämne, 

liknande denna bok (Hasselbaum 2006:6f). Boken saknar, som tidigare nämnts, både en 

attraktiv framsida och baksidetext. Detta är då med stor sannolikhet inte en bok många 

elever hade valt på egen hand. Därmed kan de gå miste om relevanta och viktiga böcker 

som denna (Hasselbaum 2006:6f). Boken kräver tid för bearbetning och diskussion. Har 

lärare ont om tid för diskussion, kan det vara lämpligt att välja en annan bok som inte 

behandlar ett så tungt ämne. Beroende på syftet med högläsningen spelar valet av bok 

alltså stor roll. Eftersom denna bok behandlar en viktig tid i historien som alla barn och 

elever bör informeras om, och göras uppmärksamma på, bör läraren vara påläst om 

ämnet och boken. Analysen visar att läraren, i detta fall, bör vara väl påläst om andra 
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världskriget för att på bästa sätt kunna möta elevers frågor med god kunskap samt ett 

sakligt förhållningssätt. 

Högläsningsböcker väljs ofta utifrån det tema som för tillfället arbetas med 

(Juhano 2007:14). En högläsningsbok kan med fördel kan användas som introduktion 

till vidare arbete om ett speciellt tema (Ejeman & Molloy 1997:145). Eftersom denna 

bok handlar om förintelsen kan den alltså läsas i samband med antingen ämnena 

historia, där andra världskriget är en del av ämnet, eller religion där eleverna lär sig om 

olika folkgrupper, såsom judar. 

Trots att denna bok kan anses vara en god högläsningsbok kan den på vissa 

punkter vara problematisk att använda för arbete i skolan. En negativ aspekt, värd att 

lyfta i denna diskussion, är hur vissa elever kan relatera till boken. Som lärare är det 

viktigt att ha alla elevers bästa i åtanke, vilket ibland kan vara svårt att genomföra i 

praktiken. Hasselbaum (2006) beskrev en personlig händelse, då hon läst I taket lyser 

stjärnorna. Denna bok handlar om en flicka med en cancersjuk mamma. Vad 

Hasselbaum inte visste var att det fanns en flicka i den grupp hon läste för som hade en 

mamma med cancer. Hasselbaum menar därför att läraren bör vara försiktig med vissa 

böcker då elever kan bli illa berörda (Hasselbaum 2006:6). När denna bok läses högt 

kan det finnas elever i klassrummet som själva kan relatera till krig och flykt. Det kan 

finnas judar i klassrummet som tar illa vid sig, samt att elever kan ha föräldrar som har 

rasistiska åsikter. Det är alltså av yttersta vikt att ständigt föra samtal kring denna bok, 

då eleverna som lyssnar till denna text kan tolka innehållet på olika sätt, på grund av 

olika erfarenheter. Eftersom boken inte innehåller några bilder, är det upp till läraren 

och eleverna att skapa egna bilder. En svårighet med att läsa denna bok kan därför vara, 

att läraren inte vet vilka inre bilder eleverna skapar. Som lärare kan det därför vara av 

fördel att be eleverna illustrera någon eller något ur boken, för att på så sätt välja vilket 

innehåll och fokus den kommande diskussionen bör ha. 

Analysen visar dock att Pojken i randig pyjamas kan ses som en god 

högläsningsbok, både genom sin narration, men även genom sin tematik, som behandlar 

förintelsen, krig, vänskap med mera. Bokens innehåll kan bidra till diskussioner i 

klassrummet, eftersom det är en viktig del av vår historia samt relevant för vår tid idag. 

 

5.2  En text för värdegrundsarbete 
En text får större innebörd om den läses tillsammans (Chambers 2011). Förs 

diskussioner kring boken kan det bidra till god gemenskap och ett gott klassrumsklimat 
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(Körling 2012:6, Jönsson 2007:9f, Chambers 2011:30). När läraren läser denna bok 

högt för en klass kan det vara av vikt att diskutera till exempel synen på judar, Hilters 

makt och hur koncentrationsläger var utformade, vilket kan bidra till en utvecklad 

förståelse, eftersom elever kan diskutera tillsammans och ta del av varandras åsikter och 

tankar (Chambers 2011:30). Att ta del av varandras åsikter i diskussioner kan bli 

betydelsefullt eftersom eleverna lär tillsammans och utvecklas i klassen (Worthy et.al 

2012:310ff). Att använda sig av diskussioner och samtal kring denna bok kan vara 

relevant, eftersom boken innehåller information som bör diskuteras. I analysdelen 

beskrivs flertalet olika diskussionsområden och nedan diskuteras samtliga 

analysområden som kan tjäna som utgångspunkt för samtal om värdegrunden som tagits 

upp i tidigare avsnitt. 

Pojken i randig pyjamas erbjuder många möjligheter till arbete med värdegrunden 

i skolan. I läroplanen ges övergripande riktlinjer utrymme som lämpar sig till samtal om 

i stort sett hela boken. Till exempel kan läraren lyfta följande ur läroplanens 

värdegrundsuppdrag: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 

som skolan ska gestalta och förmedla. (Lgr11:7) 

Att pedagogen kan skapa diskussion kring dessa grunder utifrån boken är uppenbart. Att 

tala med eleverna om människors okränkbarhet och individens frihet uttrycks på många 

ställen i boken. Som nämnts tidigare kan diskussioner föras med elever om hur synen på 

judar var och om frågan varför just judarna blev utsatta. Inom ämnet religion kan 

läraren även diskutera om det finns någon folkgrupp idag som är extra utsatt. I detta 

ämne får eleverna kunskap om olika folkgrupper och olika religioner, samt vilka 

förändringar som skett över tid.  

I analysen uppmärksammas respekten för äldre och relationen mellan barn och 

vuxna. Respekten för äldre har med tiden förändrats, i synnerhet med tanke på hur barn 

uppför sig. Visserligen ska barn i dag uppföra sig, men samtidigt, till skillnad från förr, 

uppmanas dagens barn att uttrycka sig och utvecklas till självständiga individer.  Bruno 

och Gretel bör alltid ha i åtanke att uppföra sig ordentligt i vuxnas sällskap. Då Brunos 

familj får gäster ska barnen uttryckslöst vara delaktiga vid måltiden, men förväntas 

därefter att spendera resten av kvällen på sina rum i tystnad. I boken finns en tydlig 

gräns mellan vuxnas och barns värld. Barn och vuxna är till stor del åtskilda i boken, 

förutom vid till exempel middagar. Vid dessa tillfällen förväntas barnen anamma 
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vuxenvärldens normer bland annat genom att vara hövliga, inte avbryta någon som talar 

och använda ett ordentligt språk. Att ibland leva i ett barns värld och ibland i en 

vuxenvärld blir vid vissa tillfällen svårt för Bruno. Han kommer till exempel på sig själv 

med att avbryta sin mor, ställa ovälkomna frågor till sin far och samtala för mycket med 

vuxna besökare. Vad som även visar sig vara komplext för Bruno blir synen på systern. 

Gretel, som är tonåring har lättare för att anpassa sig till vuxenvärlden, medan hon 

samtidigt kan leka med dockor. För Bruno blir det svårt att veta när systern tycks vara 

barn och när hon i stället väljer de vuxnas värld.   

 Ett annat ämne att diskutera i klassen är vänskapen och avundsjukan mellan 

Bruno och Shmuel. På ett sätt kan det tyckas förunderligt att Bruno kan känna 

avundsjuka gentemot Shmuel, men samtidigt sorgligt. Bruno blir till exempel avundsjuk 

på Shmuel eftersom han har så många pojkar i sin egen ålder på sin sida stängslet. 

Shmuel däremot ser inte dessa pojkar som lekkamrater, utan endast som befintliga 

personer. I boken synliggörs även skillnader och likheter pojkarna emellan. Bruno har 

det, trots att han inte själv alltid tycker det, väldigt gott ställt. Han lever tillsammans 

med sin familj och slipper att någonsin gå hungrig. Till skillnad från Bruno lever 

Shmuel raka motsatsen, då han har förlorat nära och kära, ständigt lider, samt lever i en 

otrygg och oviss värld. En likhet pojkarna emellan kan dock vara hur de känner sig. 

Båda känner sig ofta ensamma och utestängda från världen, men med helt olika 

erfarenheter. Trots att Bruno har det till synes gott ställt, har han ändå en känsla av 

ensamhet och utanförskap. Det kan möjligen bli tydligare för elever att förstå varför 

Shmuel har dessa känslor, eftersom det är han som är den utsatta. Samtidigt bör läraren 

även lyfta Brunos känslor till diskussion, eftersom vissa elever kan relatera mer till 

Brunos situation och levnadssätt än till Shmuels. I slutet av boken, då båda pojkarna bär 

liknande kläder, och båda har rakade huvuden, går de dock samma öde till mötes. 

 En viktig aspekt att lyfta kan även vara vad som kännetecknar en människas 

status. Kläder, dyra märken, designsaker med mera, kan symbolisera den status 

människan erhåller. I denna bok kan dock motsatsen diskuteras då Bruno inte alls ser 

Shmuel och hans stil som något sämre än hans egen. Ur ett värdegrundsperspektiv kan 

lärare tillsammans med sina elever diskutera både det egna och det gemensamma 

kulturarvet, samt samtala om hur eleverna kan skapa förståelse för andras levnadsvillkor 

och värderingar (Lgr11:7). Läraren, tillsammans med sina elever, bör föra samtal om 

identitet och solidaritet för att eleverna på bästa sätt ska kunna förstå och acceptera sina 

klasskamrater och andra människor.   
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 En diskussion som kan lyftas med eleverna kan också behandla individens frihet. 

Shmuel och de andra judarna har säkert en känsla av instängdhet, men kanske är detta, 

som tidigare nämnts, även något Bruno känner, trots att han inte hålls instängd rent 

fysiskt. Bruno uttrycker vid många tillfällen i boken att han saknar Berlin och inte 

tycker om Auschwitz. Som poängteras tidigare ger Bruno ofta uttryck för att känna sig 

ensam, begränsad och avskild från omvärlden. Bruno känner sig exkluderad från 

”pyjamasfolket”  och   ser  det   som  att  det   är  han  och   hans   familj som lever utanför den 

riktiga världen.  

Något som även kan bli en väldigt tydlig och genomgripande diskussion är den 

om solidaritet med svaga och utsatta, eftersom detta präglar hela boken. Läraren ska 

våga välja böcker med ett tungt ämne eftersom det ofta är något elever behöver bli 

medvetna om, som i denna bok (Hasselbaum 2006:7f). I läroplanen står det  att skolan 

måste motverka främlingsfientlighet och intolerans genom öppna diskussioner och 

kunskap (Lgr 11:7). Denna bok är genom tematiken och narrationen ett gediget redskap 

för att  utföra detta i skolan. 

En problematik, som är viktig att ta upp i detta sammanhang, är paradoxen att 

skolan ska sträva efter att alla elever ska våga uttrycka sina åsikter, men att de 

verksamma på skolan samtidigt ska motverka främlingsfientlighet (Lgr11:7f). Det är en 

utmaning för läraren att möta elever som på något sätt instämmer med till exempel 

nazisterna i detta fall. Läraren måste utgå ifrån att elever har fått olika förkunskaper från 

skolan och hemmet, oavsett om skolan är mångkulturell eller etniskt svensk. Vad som är 

av yttersta vikt är att möta elever med kunskap och fakta för att på bästa sätt motverka 

främlingsfientliga åsikter och fördomar.  

Till skolan kommer det barn från krigsdrabbade länder, antingen som flyr 

ensamma eller med sina familjer, och  många barn minns kriget de kommer ifrån. 

Pojken i randig pyjamas tar upp många olika tunga ämnen såsom krig, död och 

bristande människosyn. Eftersom många barn har erfarenheter av krig, är det ett extra 

känsligt ämne för de barnen. Det kan ändå vara av fördel att diskutera boken 

tillsammans med barn som har den erfarenheten själva, för att på så sätt få in deras 

erfarenheter och liknelser till den bok som diskuteras.  

Slutet i boken är något som säkert kan uppfattas tungt för både elever och lärare 

att diskutera, men trots det är det en väsentlig aspekt. Det är viktigt att läraren är 

införstådd i bokens slut innan den används i klassrummet, för att på bästa sätt möta 

elevers tankar, diskussioner och frågor. Slutet kan vara problematiskt eftersom det är ett 
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slut många säkert inte väntar sig, trots att en vuxen läsare vet att många av dessa 

historier om andra världskriget inte slutar lyckligt. Då det är en barnbok är det trots allt 

ovanligt med denna sortens tragiska slut. Som skicklig lärare krävs då kunskap och en 

pedagogisk medvetenhet för att på bästa sätt kunna möta elevers tankar och funderingar 

kring bokens slut. Det är ingen enkel uppgift för läraren att förklara död och lidande för 

barn. Samtidigt var detta ett öde många judar gick till mötes, något som inte kan 

förskönas för eleverna. En fin händelse i bokens slut kan dock vara det faktum att 

Shmuel inte behöver dö ensam, samt att de båda pojkarna finner tillfälle att berätta hur 

viktig deras vänskap är.  

Att använda denna bok i klassrummet, samt föra en öppen diskussion om dess 

innehåll, kan bidra till en utvecklad förståelse både för andra världskriget och för 

främlingsfientlighet, eftersom boken till stor del är verklighetstrogen, utan några 

förskönade beskrivningar. 

 Forskning som anförts i tidigare avsnitt visar att många elever kan gynnas av 

högläsning på många olika sätt. Att som lärare välja en relevant högläsningsbok kan 

främja elevers läslust och läsintresse. Läraren bör våga välja böcker med svårbearbetade 

ämnen, om denne har tid för en efterföljade diskussion. Boken denna studie bygger på 

innehåller en viss problematisk tematik då den handlar om död, krig med mera. Det kan 

dock vara av fördel att läsa denna bok tillsammans, i stället för att elever läser den på 

egen hand, vilket hade kunnat bli svårt för dem, med tanke på tematiken.  

Avslutningsvis visar analysen att Pojken i randig pyjamas är en bok som 

innehåller många goda egenskaper för att fungera som högläsningsbok, både genom sin 

tematik och sin narration, vilka kan utgöra grunden för viktiga diskussioner om 

värdegrunden. Det är av stor vikt att läraren har en god relation till sin klass och är väl 

förberedd på att diskutera de ämnen som boken aktualiserar. 

 
5.3 Vidare forskning 
För vidare forskning anser vi att det kunde vara av intresse att göra en empirisk 

undersökning i form av kvalitativa intervjuer med lärare och elever. En kvalitativ 

intervju bör göras då information om människors åsikter, uppfattningar och känslor 

efterfrågas (Denscombe 2009:232). Det kunde därför vara av intresse att genomföra 

kvalitativa intervjuer för att höra lärares och elevers åsikter om boken. För att få en 

djupare förståelse för hur boken uppfattas av elever och lärare rent konkret anser vi att 
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intervjuer hade varit av relevans och ett bra sätt att gå vidare och djupare med denna 

studie.  
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